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Sociedade

A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.

Com efeito

A decisão de reduzir os
cargos comissionados na
estrutura administrativa
do Tribunal de Justiça da
Paraíba, anunciada pelo
presidente eleito desembargador Márcio Murilo
da Cunha Ramos,
repercutiu nacionalmente.
Matéria sobre o assunto
foi publicada, ontem, na
página principal do portal
do Conselho Nacional de
Justiça.
Márcio Murilo está
começando bem.

Missa

É hoje, às 17h, a missa pelo
sétimo dia de falecimento
de dona Violeta Aranhã.
Na Igreja Nossa Senhora
Auxílio dos Cristãos, no
Bessa.

Imperdível

ROBERTO MARCELO

O Quinteto da Paraíba
— dos patrimônios
musicais da Paraíba — faz
apresentação, nesta quinta-feira, do concerto que vai
levar para New York, no mês
que vem.
Na Sala de Concertos
Maestro José Siqueira do
Espaço Cultural, às 20h.

Resultados

Ainda que ninguém se
pronuncie a respeito, é bom
que se registre: a Areia
Vermelha está sendo
respeitada nesse verão.
A sujeira provocada
por banhistas e barcos,
diminuiu muito.
Felizmente!

Alexandre Jubert
e Isabela Goes

E os vips festejararam a última sessão do

FestVerão 2019

A dama Tereza Cittadino
será o personagem central,
do almoço de sexta-feira
próxima, no Gulliver Mar.
As amigas organizaram e
vão comemorar a nova idade
de Tereza, completada em
dezembro último.

Paz & amor

A cantora Baby do Brasil,
disse em entrevista a Folha
de SP que, se dependesse
dela, o “Paz & Amor, bicho! ”
já teriam voltado.
“O paz e amor tem que
voltar correndo. Temos que ser
cosmocratas, que é cada um
fazendo o melhor em prol do
outro, porque todo mundo é um”,
disse.
Que loucura!

Transparência

Nas redes sociais, como que
um virus mortal, se espalha
a relação dos auxiliares
comissionados dos deputados
estaduais
Gente com todos os níveis
salariais, alguns que frequentam, outros que não, o dia a
dia da AL.

Mersinho e
Camila Lucena

Dica

Os aplicativos de relacionamento continuam
crescendo em todas as
partes do mundo, mas um
dado chama atenção: os
usuários, na faixa entre 50
e 65 anos, são os que mais
procuram essa ferramenta.
Quase 40% das pessoas
maduras — solteiras,
divorciadas ou viúvas —
recorrem a tecnologia na
hora de buscar um novo
amor ou uma companhia.
Não é o máximo?!

Gracianne e
Irarmiton Moura

Agenda

Sintonia

A praia da Pipa, foi o local
escolhido pela família
Cunha Lima, para uma
confraternização anual com
gente de todas as linhas do
clã.
Harmonia e muita curtição
durante os três dias de festas.
O colunista PG
e Carol Tagino

Zeca
Amado

Elisa Maroja e
Rodrigo Borba

Serginho Montenegro
e Luana Porto

via
social

Vereador Bosquinho
e Linda Carvalho

Aniversariam hoje:
Nadja Mangueira,
Francisco Lira, Daniel
Carvalho Leite, Fernada
Campos, Ana Adelaide
Peixoto e Marcio Costa.
—
Maria Clara Farias
cumpre agenda de estudos
em Milão.
—
José Mota Victor lança,
quinta-feira, o livro Ducks
City — Uma cidade muito
encantada não muito longe daqui.
Às 19h, na Fundação
Casa de José Américo.
gerardo.com.br

